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donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ABUS sloten
- schaatsen slijpen

In 1 dag
 klaar

Pasen
in Oekraïne

Vanaf Paasmorgen klinkt deze groet door de straten: De Heer is op-
gestaan! Hij is waarlijk opgestaan. Men begroet elkaar op, en de eerste 
dagen na Pasen, niet met goedendag, maar met ‘De Heer is opgestaan’. 
Als antwoord zegt de ander: ‘Hij is waarlijk opgestaan’.

Pasen in Oekraine is het feest van het jaar. Pasen is een mooie deadline 
om de voorjaarsschoonmaak klaar te hebben, en voor de Pasen zie je 
dan ook overal de kleden buiten hangen, de ramen open gaan, en wordt 
er gepoetst in huis. De laatste dagen voor Pasen wordt er gekookt, om 
met Pasen lekker en vooral veel te kunnen eten. Zelfgerookte ham, 
vissalade en allerlei lekkernijen mogen niet ontbreken. Daarnaast het 
belangrijke paasbrood.

In de Orthodoxe Kerk wordt Pasen op een bijzondere manier gevierd. 
Op zaterdagavond rond 00.00 begint de mis. Iedereen gaat daar naar 
toe. Op zijn paasbest gekleed. In de hand heeft men een mandje, waarin 
van een aantal gerechten wat men heeft klaargemaakt wat ligt. Het 
mandje is bedekt met een geborduurd kleedje met de woorden van de 
paasgroet De Heer is opgestaan. De mis duurt lang en heeft veel ritu-
elen. De mandjes die de mensen bij zich hebben worden geheiligd door 
de priester met wierook. Mensen staan uren in de rij. In een aantal grote 
steden duurt dit tot een uur of 5-6 in de ochtend.

In de protestantse kerken is de paasdienst op zondagochtend een fees-
telijke dienst. De dienst begint met de woorden ‘De Heer is opgestaan’, 
waarop de gemeente antwoord met ‘Hij is waarlijk opgestaan’. De kin-
deren zingen wat of zeggen een gedichtje op. Het koor zingt en natuur-
lijk gaat de preek over de inhoud van Pasen.

Het zal dit jaar allemaal heel anders zijn.                (Bron: CorinnevandeOekraine)

Vrijheidsmaaltijd 
Purmerplein

Elk jaar vieren we op 5 mei 
Bevrijdingsdag. In heel het land 
worden verschillende Vrijheids-
maaltijden georganiseerd waar-
bij buren elkaar ontmoeten en 
met elkaar in gesprek gaan over 
vrijheid. Vorig jaar deelde Buuf & 
Buur samen met Het Baken een 
Vrijheidsmaaltijdsoep uit aan zo’n 
130 bewoners. Dit jaar mogen we 
eindelijk weer gezellig met elkaar 
aan tafel zitten en daarom staat de 
maaltijd dit jaar weer midden op 
het plein met een leuk programma 
voor jong en oud.
Schuif aan, doe mee en neem 
vooral een buur mee!

15:00 - 17:00 Oud Hollandse 
spellen parcours. Daag je straat uit 
en vorm samen met je buren een 
team!
17:00 - 19:00 Buurtmaaltijd “Vrij-
heid in verbinding” 

De vrijwilligers van Buuf & Buur 
zorgen voor een programma en 
een warme soep. Verder mag ie-
dereen die aanschuift zelf een ge-
recht meenemen om te delen met 
buurtgenoten.
Graag aanmelden via 
info@buufenbuurnieuwendam.nl 
of via 06-18401871
Meehelpen op de dag zelf als vrij-
williger? Graag! Laat het even 
weten via bovenstaand telefoon-
nummer of emailadres.  (Ingezonden)

Het is lente, dus tijd voor een 
mooi nieuw horloge!

Wij hebben stijlvolle 
horloges van Seiko, Zinzi 
en Danish Design in huis.

Kom gerust even kijken! €270,-

Juwelier Akkermans

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51
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In de protestantse kerken is de paasdienst op zondagochtend een fees-
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al zin in de lente ?

wij hebben 

de bijpassende 

schoenen !



wie is de sterkste?
 door Rijk van den Hoek.

Het sterke geslacht is de vrouw, 
dat wordt eindelijk steeds duidelij-
ker. Vrouwen gaan langer mee. 
Zoek maar eens mannen van 
boven de tachtig. Ze worden 
steeds zeldzamer. Met een kaarsje 
te zoeken. De overgrote meerder-
heid van de bejaarden is vrouw. De
meeste mannen zijn al vertrokken.

In onze kinderjaren begon het al. 
Jongens waren wilder en ze daag-
den elkaar uit om gevaarlijke 
spelletjes te doen. Op de rijdende
tram springen of van een dak af 
springen. De ene stunt na de an-
dere waaghalzerij. Meisjes liepen 
minder risico met hun springtouw, 
of pop die mama kon zeggen.
Op middelbare leeftijd willen som-
mige mannen nog steeds wilde 
stunts uithalen. En nu moeten er 
doden vallen, zo veel mogelijk. En
er moet van alles kapot. Neem nou 
zo’n jongen als Vladko Putin. Zijn 
land moet ’groot’ zijn ten koste 
van een ander land. Nog wel een 
broederland, een land dat voor zijn 
’eigen’ volk historisch van groot 
belang is. Met vrienden maken kom 
je toch veel verder!
Vladko wil zijn land ’groot’ maken. 
Maar in oppervlak is het allang het 
grootste land van de wereld. Hij is 
bang dat het rijke westen zijn land 
wil inpikken. Onzin, de rijken van 
overal willen ’alleen maar’ van al-
les uit de grond halen en een puin-
hoop achterlaten.

Er zijn meer van die mannen en al 
eeuwen aan de macht. Tot nu toe 
bracht dat niet veel anders dan 
geweld, afval, puin en gigantische 
voorraden atoomwapens, waar-
mee de hele aardbol aan diggelen 
kan. Man man, wat de man al niet 
kan…

Vrouwen aan het stuur.
De laatste tijd zie je steeds meer 
vrouwen op belangrijke plekken. In 
de tweede kamer, in de regering, 
Europa en de VN. Ook in het 
bedrijfsleven zie je steeds meer 
vrouwen aan de touwtjes trekken.
Nou hoop ik -stiekem doch heftig- 
dat meer ’vrouwen aan het stuur’ 
meer vrede en liefde gaat brengen.

Eerste Amsterdamse jongere op 
Kamers met Aandacht 

 
Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kan 
vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet 
is en je geen vertrouwde plek hebt om naar terug te keren?
Kamers met Aandacht zoekt particulieren die woonruimte willen ver-
huren, maar ook een steuntje in de rug bieden aan jongeren tussen 
18 en 23 jaar met een achtergrond in jeugd- of pleegzorg. Zo worden 
de jongeren op weg geholpen naar zelfstandigheid en een kansrijke 
toekomst.   

Amsterdam
In maart is de eerste 
Amsterdamse match ge-
maakt. Voor Vanessa (19) 
was dat een belangrijk 
moment: “Ik heb hier 
lang naar uitgekeken, ik 
ben eraan toe om op 
eigen benen te staan.” 
Verhuurders Joke Hel-
lemans en Maarten Elink Schuurman hoorden van Kamers met Aan-
dacht via een buurvrouw: “De woningnood in de stad onder jongeren 
is groot, wij konden ruimte vrijmaken in ons huis en overwogen al een 
tijdje een kamer ter beschikking te stellen. Toen we van een buurvrouw 
hoorden over Kamers met Aandacht, inspireerde dat ons.” 
Vanessa en Joke en Maarten zijn zorgvuldig gematcht, hebben elkaar 
een paar keer ontmoet om kennis te maken en afspraken vast te leg-
gen onder begeleiding van de coördinator van Kamers met Aandacht. 
Vanessa: “Ik ben blij met deze kamer en heb zin om er mijn thuis van 
te maken. Dat ik bij Joke en Maarten terechtkan met een vraag of inge-
wikkelde post, vind ik een fijn idee.”

Voor meer informatie: kamersmetaandacht.nl                           (Ingezonden) 

- - - c a r t o o n - - -

Leef hoop zing!

Twee jaar leven in “de wacht”. Twee jaar hopen op betere tijden.
Twee jaar zingen via zoom. Maar dan, gelukkig: op zondag 10 april 2022 
is koor Blauwe Maandag weer live te zien en te horen! Om 15.00 uur 
in de Nieuwendammerkerk in Amsterdam-Noord, Brede Kerkepad 6-8.

We zingen over het leven, over hoop, over de kracht en de pracht van 
zingen. We drinken en we klinken. We smachten na het wachten. We 
zingen over de schoonheid van de zee en de natuur, elke dag weer. 
Over liefdes, elk met een bijzondere afloop, over vastberadenheid, 
over het leven zelf. We zingen én we hebben bijzondere gasten: saxo-
foon-kwartet ‘Mag ik dan van jou’ en pianist Karel Goossens. 
Toegangskaarten, à € 7,50, zijn de koop via www.koorblauwemaandag.
nl en op 10 april voorafgaand aan het concert.
Kijk voor meer informatie op de website www.koorblauwemaandag.nl 
of op de facebookpagina. 
U bent van harte welkom!!                                                            (Ingezonden)

Volksopera zoekt 
vrijwilligers

 
Op 1-2-3 juli dit jaar vinden op 
het Purmerplein de uitvoeringen 
van de Volksopera Nieuwendam 
& Blauwe Zand plaats. Klassieke 
opera, maar nu gezongen door 
buurtbewoners. In het Neder-
lands, naar een speciaal op de 
wijken geschreven operaverhaal 
waarin het verleden maar ook de 
actuele thematiek van Noord een 
plek krijgen. Vier voorstellingen 
voor tribunes van 1250 personen, 
plus een podium met groot buurt-
koor en een professioneel orkest. 
De organisatie werkt samen met 
bewonersinitiatief Buuf&Buur en 
kan nog vrijwilligers gebruiken 
voor rond de voorstellingen. In de 
catering, ticketcontrole, steward, 
bouwen en sjouwen, als producer 
of zelfs productieleider. Interesse? 
Stuur een mailtje naar 
info@volksopera.nl       (Ingezonden)

Beste 
buurtbewoners, 

ook in april kunt u gaan genieten 
van een prachtige, met diverse 
prijzen overladen film in het Huis 
van de Wijk op het Waterland-
plein!
Op dinsdag 5 april wordt daar 
namelijk de film ,,Koninkrijk en 
Bal-lingschap'' vertoond, naar het 
korte verhaal ,,De Gast'' van Al-
bert Camus.
Het is het verhaal waarin, onder 
dwang, vele grenzen worden over-
schreden. Toch blijkt dat inbreuk 
in een klein en vredig bestaan kan 
leiden tot verrijking van geest, en 
een bredere kijk op de mensheid 
en de wereld. Twee mannen met 
totaal verschillende achtergron-
den worden tot elkaar veroor-
deeld, maar tijdens een barre en 
gevaarlijke tocht zal blijken dat ze 
elkaar toch meer nodig hebben 
dan ieder van hen ooit had kunnen 

denken.
Grenzen, geogra-
fisch, sociaal, cultu-
reel of mentaal. Wat 
verbindt, en wat 
verdeelt?

De aanvang van de 
filmmiddag is om 
13.30 uur, en de 

toegangskosten zijn  € 5,-; voor 
houders met een Stadspas met 
groene stip €1,- Graag tot ziens 
in het Huis van de Wijk. (Ingezonden)



Help de vluchtelingen uit Oekraïne 
in Polen

Vanwege de schade en tragedie die momenteel in Oekraïne plaatsvin-
den, hebben Fundacja TAB en de Parent Support Group van de Open 
Future International School in Krakau (Polen) hun krachten gebundeld 
om Oekraïense kinderen en moeders te helpen die hun toevlucht zoe-
ken in Polen. Van vervoer vanaf de grens tot accommodatie en school-
klassen. Er is een grote groep toegewijde ouders en vrijwilligers die 
op elke mogelijke manier hulp bieden. Om dit te kunnen blijven doen, 
hebben ze uw hulp nodig!

Sinds ze op 25 februari zijn begon-
nen, bieden ze:
Transport: dagelijks rijden er 
meerdere auto's naar de Pools/
Oekraïense grens om mensen 
op te halen. Ze nemen alle be-
nodigdheden mee zoals broodjes, 
sap en water.
Accommodatie: ze regelen een verblijfplaats voor mensen zonder 
accommodatie. Ze hebben een breed netwerk van vrijwilligers rond 
Krakau die ze helpen zoeken naar een passende locatie, tijdelijk of 
permanent,  appartement of kamers.
Specialisten: Ze bieden diensten als vertalers, advocaten en notaris-
sen gratis aan. Voor mensen in nood hebben ze ook psychologen in hun 
netwerk.
Benodigdheden: Ze kopen, zoeken en verzamelen spullen die nodig 
zijn voor alle gezinnen die bij hen verblijven. Van kleding tot schoenen 
en van schoolspullen tot kinderwagens.
Lessen: Momenteel zitten er 40 kinderen op hun school zodat deze 
lessen kunnen volgen en geen onderwijs hoeven te missen.

Zoals u ziet kunnen ze uw hulp goed gebruiken om hun inspanningen 
voort te zetten. Hun hulp is direct, ze helpen waar nodig of wanneer 
een beroep op hen wordt gedaan. Ze hebben geen ‘overheadkosten’; 
bij hen gaat niet gemiddeld 62% van de donaties op aan logistiek en 
salarissen zoals bij de meeste professionele hulporganisaties. Elke cent 
wordt besteed aan hulp.

Op dit moment helpen ze meer 
dan 220 mensen die gedwongen 
werden hun huizen te verlaten en 
naar Polen te vluchten. Zo hebben 
ze onderdak geregeld voor 60 kin-
deren (zonder ouders), hebben ze 
een groep van 18 gehandicapten uit 
Odessa gehaald, ontelbare mensen 
van de grens met hun auto’s naar  

               een verblijf in of rondom Krakau 
gebracht, meerdere transporten met medicijnen naar de grens ge-
bracht, die verder zijn vervoerd naar Charkov in samenwerking met een 
groep Ierse vrijwilligers. Ze krijgen veel steun van mensen in Krakau, 
maar ook vanuit Nederland worden ze met geld en middelen geholpen.

Met uw donaties en uw hulp kun-
nen ze nog veel meer doen.

U kunt uw donatie gewoon in Eu-
ro’s overmaken op deze Poolse Eu-
rorekening: PL11 1240 4432 1978 
0010 8417 7545 t.n.v. Magdalena 
Lesiak, Krakau, onder vermelding 
van ‘Oekraïne’
Of doe mee met de fundraise-actie.
Type daarvoor in op uw browser: 
https://gofund.me/8e7f8e7b                                                  
                            (Ingezonden)

Komt u ook een keertje buurten? 
Welkom voor een warme driegan-
genmaaltijd op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. U mag alle 
dagen komen maar één of twee 
keer in de week is natuurlijk ook 
prima!
Voor € 6,00 kunt u aanschuiven 
om te genieten van een soepje, 
hoofdgerecht, toetje en een kopje 
thee/koffie ínclusief het praatje 
met de gasten. Kom gezellig met 
een vriend of vriendin, buurman 
of buurvrouw! Wel graag tevoren 
aanmelden, zodat er op u wordt 
gerekend.
Nu de Corona maatregelen zijn 
vervallen, wordt er ook weer ge-
sjoeld, geklaverjast én de balletjes 
rollen weer tijdens de maandeli-
jkse bingo! Als u zin heeft om iets 
actiefs te doen, welkom!

Op maandag 18 april vieren we 2e 
paasdag met een gezellige brunch, 
aanvang 11.00 uur, kosten € 4,00.

Koningsdag mogen we niet zo 
maar voorbij laten gaan, de TV 
gaat aan en vanaf 10.30 uur is er 
open huis, doe een lekker bakkie 
koffie met een oranje-traktatie, 
kosten vanaf € 1,00.

Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website www.stichting-het-
baken.nl. U mag ook gewoon even 
aanbellen op de Avenhornstraat 
18hs!

spreuk van de maand

Vrede kan niet bewaard 

worden door middel van strijd-

kracht. Het kan alleen bereikt 

worden door middel van ons 

verstand.

Albert Einstein

Nieuws van 

Naar een veilig onderdak gebracht.

Dagelijks transport naar de Pools-
Oekraiense grens

Elke verandering 
is per definitie nog 
geen verbetering

Het Purmerplein is toe aan een 
groot onderhoud. De weg moet 
open om verschillende leidingen 
te vervangen. Mooi aangrijppunt 
om ook het plein zelf aan te pak-
ken. 
In de zomer 2021 heeft de ge-
meente verkenningsrondes op 
het plein gehouden met bewoners 
en ondernemers??? En heeft naar 
aanleiding van die bevindingen 
plannen gemaakt. 
Purmerplein autoluw, parkeren op 
de kopse kant, fietspad en brede-
re trottoirs voor het winkelend 
publiek. En het belangrijkste punt: 
ALLE parkeerplaatsen verdwijnen 
voor de winkels.

Het probleem is echter dat het 
plan wat volgens de gemeente 
het meeste draagvlak heeft, niet 
het plan is wat de bewoners en 
ondernemers een warm hart toe 
dragen. Gezien de massale steun-
betuigingen die wij ontvangen op 
de online petitie en handtekenin-
gen in de winkels.
Als ondernemers hebben wij zelf 
een plan gemaakt rekening hou-
dend met alle belangen.
Veilig fietsen, snelheidsbeperkende 
rijbaan, behouden van de mo-
numentale bomen en PARKEER-
RUIMTE voor de winkels.
Helaas heeft de stadsdeelcommis-
sie daar niet naar gekeken en hun 
eigen plan/zin doorgedrukt.
Maar volgens de gemeente is het 
slechts nog een plan en hebben 
we nog voldoende ruimte om te 
participeren. Wij later het er 
niet bij zitten.  Wij zullen als 
ondernemers er echt alles 
aan doen om van het Pur-
merplein een mooi, leefbaar, 
ondernemend en toeganke-
lijk plein te maken en te 
houden.                      (Ingezonden)

Koningsdag op het plein
10:00  

vrijmarkt
spelletjes
schmink
muziek

 14:00

Purmerplein 2022



OPLOSSING PUZZEL NR 203
Het juiste antwoord is: 
bij het fi tnessplantsoen aan de
Purmerweg

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 203 is:
Fam. Blikkenhorst
Blokkerstraat 16
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

MAAK EEN 
AFSPRAAK VOOR 
EEN KONINKLIJK 

KAPSEL !
wij zijn voortaan op 
maandag gesloten

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 april bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

Schrijf het antwoord op onderstaand strookje en lever het zo 
spoedig mogelijk in bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13 
of via ‘contact’ op www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 5,-

Waar is dit?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?PPBK204

Purmerplein 26 |  Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00

Probeer onze 
huisgemaakte soepen eens !

We hebben diverse nieuwe smaken.
 

nieuw in ons assortiment

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

voor de kleine 
hond

ALMO 
blikvoer
3 smaken 

Paasdagen met een gouden randje bij Bakkerij Kees Gutter

Nu de lentezon zich uitbundig laat zien, kijken we met z’n allen uit naar de heerlijke vrije 
Paasdagen die voor ons liggen. Bij Bakkerij Kees Gutter heeft Pasen dit jaar een gouden 
randje. Het Guttertje, het gember-suikerbrood én de nieuwe wortelcakejes zijn namelijk 
bekroond met goud door het Nationaal Bakkerij Centrum in Wageningen.

Dat Guttertje is een op en top paaslekkernij. Gemaakt vol-
gens aloud familierecept is deze specialiteit niet weg te denken 
van de paastafel. Het taartje is gemaakt van luchtige cake en 
heeft een advocaat-roomvulling met daarbovenop een dikke laag vrolijke, gele marsepein. Helemaal in de 
paaskleur dus en daarom mag deze niet ontbreken tijdens het paasontbijt of bij de paaskoffi e!

Sommige smaken zijn zo lekker dat ze in combinatie nóg lekkerder zijn. Dat geldt zeker voor het gem-
ber-suikerbrood met twee ouderwets lekkere smaken. De kenner herkent misschien de basis van het be-
faamde duivenkater van de bakkers van Kees en dat zijn de echte fi jnproevers. De citroenolie in dit brood 
zorgt voor een extra frisse smaak en malsheid. Dat maakt het een smaaksensatie die je echt geproefd moet 
hebben.

Het nieuwste recept uit de bakkerij is voor het laatst bewaard. De wortelcakejes zijn ongeëvenaard 
lekker en de banketbakkers doen er dan ook met moeite afstand van. Ze zijn gemaakt volgens een tradi-
tioneel worteltaartrecept, met de friszoete wortel van groentespecialist en local food hero Dick Schaap. 
Combineer je die worteltjes met het heerlijke kruidenmelange van de banketbakkers, dan resulteert dat 
in een niet te zoete traktatie met een eigen karakter, afgemaakt met een mooi rozet van frisse monchou.
 
Deze en andere lekkernijen zijn in de 6 vestigingen van Bakkerij Kees Gutter te koop in Monnickendam, 
Purmerend, Volendam en Amsterdam, maar zijn ook online te bestellen op www.broodonline.nl. (Ingezonden)


